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Tot uw dienst
alarmnummer:
bij spoed, levensgevaar of
heterdaad bel 112;
voor aangifte, vragen en
meldingen bel de Regiopolitie
De Kempen 0900 8844.
Huisartspraktijk Steensel
Van Kriekenbeeckhof 19
5524BM Steensel
0497-517209
Huisartsenspost SHoKo
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 17.00u tot de volgende ochtend
08.00u en op alle weekend- en
feestdagen via: 040-2660505

AED locaties Steensel
24 uur/dag beschikbaar:
De Höllekes,
Korte Kerkstraat 7a
Fam. v.d. Boomen,
Lange Reen 16
Tijdens openstelling:
Voetbalvereniging Steensel,
Knegselseweg 20
Tennisvereniging Steensel,
Knegselseweg 24
Huisartsenpraktijk Steensel,
Van Kriekenbeeckhof 19
Bloedprikken
Donderdagochtend (oneven weken)
(tussen 7.45 en 8.30 uur)
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Even voorstellen…..
Hallo allemaal,
Vanaf 1 april zal je mij op maandag, dinsdag en donderdag
zien in De Höllekes als medebeheerder en daarom wil ik
me graag even voorstellen. Mijn naam is Manon Donkers,
ik ben 38 jaar en woon sinds 3 jaar in de Weebosch. Daar
woon ik met mijn man Dennis en mijn dochters Bente van
14 jaar en Sanne van 12 Jaar. Voor ik aan deze nieuwe
uitdaging begon, heb ik 10 jaar bij het Vennenbos in de
horeca gewerkt. Het leukste aan de horeca vind ik het
contact met de mensen, gezellig een praatje maken en proberen iedereen
met een goed gevoel naar huis te laten gaan. Ik heb heel veel zin om deze
uitdaging voor, maar vooral samen met jullie aan te gaan. Daarnaast ga ik
me ook bezig houden met het organiseren van activiteiten en alles wat er
in De Höllekes te doen is. Daarom ben ik benieuwd wat jullie graag voor
activiteiten/evenementen in De Höllekes zouden willen zien of doen. Deze
ideeën kunnen voor zowel de jeugd, tieners, volwassenen als voor de
oudere zijn. Stuur een mailtje met je ideeën naar beheer@dehollekes.nl of
laat een briefje achter bij de bar. Heeft u ideeën of tips, dan horen we het
graag. Ik hoop jullie snel een keer te zien in De Höllekes. Heb je zin in een
kopje koffie, gezellig een praatje of zijn er vragen, je bent altijd welkom.
Groetjes Manon Donkers
Welkom in Steensel
Wat leuk dat je bent komen wonen in ons mooie dorp Steensel. Wij wensen
je veel woonplezier toe en hopen je binnenkort te ontmoeten tijdens één
van de vele activiteiten in ons dorp! Laat even via gwouters@dehollekes.nl
weten waar je pas bent komen wonen, dan ontvangt u van ons een leuke
welkomstattentie.
Promoot je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere organisatie

Jij hebt nu de kans om je bedrijf, club, vereniging, winkel of andere
(vrijwilligers)organisatie onder de aandacht te brengen bij de nieuwe
inwoners van Steensel! Neem even contact op met Gonny Wouters via
0497-517139 of gwouters@dehollekes.nl wat mogelijk is.
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Meimaand 2022
De meimaand is traditioneel een Mariamaand. In veel
kerken en kapellen wordt Maria dan speciaal vereerd. Dit
is een mooie gelegenheid voor belangstellenden om op de
woensdagen in de meimaand naar de kapel te komen om
een Rozenhoedje te bidden. Uit het gastenboek in de
kapel en het aantal kaarsen, dat wordt opgestoken, maken wij op, dat er
veel belangstelling bestaat om aan de kapel een bezoek te brengen. Voor
veel mensen is het een rustpunt; een moment van bezinning. Omdat op
woensdag 4 mei 2022 de Dodenherdenking in Steensel plaats vindt, gaat
op die dag het Rozenhoedje bidden niet door.
U bent van harte welkom op de woensdagen 11, 18 en 25 mei om
19.00 uur in de kapel.
Doneer uw fiets voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
Ik ben vrijwilliger bij de ANWB voor het “ kinderfietsenplan”. Dit houdt in
dat wij gedoneerde fietsen inzamelen, welke naar een sociale werkplaats
worden gebracht en aldaar worden nagekeken en gerepareerd zodat ze
veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De eerste opzet was deze
kinderfietsen via stichting Leergeld te geven aan de ouders van kinderen
die het financieel zich niet kunnen veroorloven een fiets voor hun kind te
kopen. Deze actie is zo succesvol dat niet alleen kinderfietsen maar alle
soorten en maten fietsen worden ingezameld en via bovenstaande weg
worden verdeeld. Met de vluchtelingen stroom uit de Oekraïne is de vraag
naar fietsen enorm toegenomen en onze voorraad fietsen droogt snel op.
Wij zijn dus met spoed op zoek naar alle soorten en maten fietsen in welke
staat dan ook. Van drie oude fietsen kunnen wij bijvoorbeeld weer één
goede fiets maken.
U kunt uw fiets doneren via kinderfietsenplan@anwb.nl of
charles@chamir.nl en wij komen uw gedoneerde fiets ophalen.(graag
uw volledige adresgegevens vermelden incl. telefoon)
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Nieuws vanuit de dorpsraad…
4 mei herdenking in Steensel
De Dodenherdenking van de gemeente Eersel vindt dit jaar in Steensel
plaats. Om 19.00 uur is er een herdenkingsdienst in de Luciakerk. Daarna
gaan we in een stille tocht naar het kerkhof waar we kransen leggen en
twee minuten stilte in acht zullen nemen. Wij willen aan alle inwoners van
Steensel vragen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen. Dit geldt zeker
voor de inwoners in de buurt van de kerk en rondom de Luciatoren.
Daarnaast willen we aan iedereen vragen om in de avond van 4 mei vanaf
17.00 uur geen auto’s meer te parkeren op het kerkplein. Graag de auto’s
voor deze ene avond parkeren op het dorpsplein bij De Höllekes.
Bloedprikken blijft in de Höllekes
Na een klein jaar overleg en evalueren van pilots zijn we met Diagnostiek
voor U en gemeente Eersel overeengekomen dat het bloedprikken in de
Hollekes behouden kan blijven! Na het veranderen van het tijdstip van
donderdagmiddag naar de donderdagochtend werd de priktijd voor
gemiddeld 92% benut! De Gemeente Eersel is bereid gevonden de huur
van de Hollekes te betalen zodat Diagnostiek voor U geen verlies draait op
het prikken in Steensel en Knegsel. Probeer er dus gebruik van te maken,
dat is de beste waarborg dat het blijft. Het bloedprikken in de Hollekes is
op donderdagochtend in oneven weken!
Visieplan Welzijn, wonen en zorg
Op 31 maart jongstleden is het visieplan Welzijn, wonen en zorg van de
Dorpsraad aangeboden aan het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel. Het was een aangename meeting waarin zowel
de burgemeester als de wethouders alle lof uitspraken over het plan. De
insteek van ons visieplan (beginnen met preventie doordat bewoners met

elkaar in contact komen en elkaar zo nodig een helpende hand toereiken
of in contact brengen met (andere) vrijwilligers en mantelzorgers. Het
netwerk van vrijwilligers, gemeentelijke voorzieningen en professionele
zorg versterken en deze groepen verbinden door een dorpsondersteuner)

werd van harte ondersteund en meegenomen in het financiële jaarplan van
de gemeente. De eerste stap in het prioriteitenplan: starten met
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bewustwording en vaardigheden aanreiken werd goed herkend. Het

bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein was ook aanwezig en
ondersteunde het plan nog eens extra, na de brief die zij al hadden
gestuurd. Zij gaven aan dat we erg veel komen “brengen” waar de
gemeente en andere dorpen van kunnen profiteren. Tevens heeft het
gemeentelijke platform voor mensen met een beperking per brief aan B&W
haar krachtige steun uitgesproken voor ons plan. Dat wil niet zeggen dat
al onze wensen direct zullen worden overgenomen, daar komt nog beraad
over, maar het plan werd volledig ondersteund met heel veel
complimenten!
Website
Alle informatie van de dorpsraad is terug te vinden op onze website:
www.dorpsraadsteensel.nl. Vragen en opmerkingen kunnen natuurlijk ook
altijd gesteld worden via dorpsraadsteensel@outlook.com of aan één van
de leden van de Dorpsraad.

Zaterdag 19 november in De Höllekes

Wasserij Steensel raakt tel kwijt maar zeker
is wel dat ze zelfs ruim 25 jaar bestaan!!
Het is wat als je niet iemand in de band hebt die de statistieken voor je
bijhoudt, er zou zomaar een echt jubileum aan je voorbij kunnen gaan
zonder dat daar aandacht voor heeft bestaan en dat willen wij zelf absoluut
niet. Dachten we 3 jaar geleden nog het 20-jarig bestaan te gaan vieren
blijkt nu dat we eigenlijk volgend jaar zelfs de 30 jaar mogen gaan
aantikken. Maakt niet uit, we gaan ons zilveren “huwelijk” met elkaar dit
jaar grandioos vieren samen met de ongeëvenaarde geweldige coverband
Multiple Choice. Zaterdag 19 november zal de Höllekes weer bol staan van
sfeer en geweldige muziek en daar mogen jullie allemaal bij aanwezig zijn.
Noteer nu alvast deze datum in je agenda en wees erbij!!
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Jaarmarkt Steensel
Vanaf 1990 werd jaarlijks een gezellige jaarmarkt gehouden
in de straten rondom gemeenschapshuis De Höllekes. De
vele marktkramen, een gezellig terras en een leuk circus bij
het gemeenschapshuis zorgden jaarlijks voor een sfeervolle
dag. Deze jaarmarkt werd georganiseerd door gilde St. Lucia
in samenwerking met Koolen en Koolen. Vanwege een
terugloop van het aantal bezoekers hadden we, in samenwerking met
gemeenschapshuis De Höllekes en Koolen en Koolen, besloten om een
andere invulling te geven aan deze jaarmarkt. Aan het einde van 2019
begin 2020 hadden we de plannen gesmeed om een Lentemarkt te gaan
organiseren met veel muziek en de marktkramen gecentraliseerd bij het
gemeenschapshuis. Helaas brak de coronapandemie aan en was het niet
meer mogelijk om nog evenementen te organiseren. Ruim twee jaar lang
is de evenementen-branche hard geraakt door de pandemie. Het
organisatiebureau Koolen en Koolen heeft ons laten weten dat zij gestopt
zijn met de organisatie van evenementen en dat zij een andere weg zijn
ingeslagen. De samenwerking met hen was altijd zeer prettig en we vinden
het dan ook heel jammer dat zij hiermee zijn gestopt. We willen ons verder
gaan beraden, in samenwerking met De Höllekes, hoe we in de toekomst
weer invulling kunnen gaan geven aan deze mooie dag. We houden jullie
hiervan op de hoogte. Vele groetjes namens gilde St. Lucia.
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Steensel weer één dorp
Fase 2 (Steensel Noord, omgeving Steenselse toren)
De aannemer is gestart met de werkzaamheden in de Jan Hagelaersweg.
De rioleringswerkzaamheden hier zijn bijna gereed. Hierna gaan we verder
in de Sinte Lucijweg. De fasering en het ontwerp voor Fase 2 vind je via
www.eersel.nl/steensel-weer-een-dorp.
Fase 3 (Eindhovenseweg)
Op 23 maart is er een informatieavond geweest voor de bewoners aan de
Eindhovenseweg in de Hollekes. Nu gaan we de plannen verder uitwerken
met een klankbordgroep.
Planning
Het streven is om de werkzaamheden in de periode 2023-2024 uit te
voeren. De planning wordt afgestemd met het project “Hart van Steensel”,
de verbouwing van de kerk naar een gemeenschapsgebouw. Wij houden
je op de hoogte.

Speciaal voor de peuters uit Steensel en omgeving
Op woensdag kunnen peuters vanaf 2,5 jaar komen rollen, springen,
hinkelen, swingen, huppelen en vooral veel leuke verhaaltjes dansen van
b.v. Woezel en Pip, Mega Mindy, Kabouter Plop, Gonnie en Gijsje en nog
veel meer. Heeft uw zoon/dochter een keertje zin om mee te dansen, dan
is hij/zij van harte welkom op woensdag van 10:00-10:45 uur in De
Höllekes! De peuterdanslessen worden aangeboden in een serie van 10
lessen. Opgeven kan via: docenten@sidanza.nl
Hopelijk tot snel bij een gratis proefles!
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Dodenherdenking gemeente Eersel
Woensdag 4 mei 2022 om 19.00 uur
Op 5 mei vieren we dat we al 77 jaar in vrijheid mogen en kunnen leven.
Een vrijheid die niet vanzelfsprekend is, zoals we de afgelopen weken
hebben kunnen ervaren. Door de oorlog in Oekraïne worden we weer met
de neus op de feiten gedrukt. Woorden doen ertoe en kunnen nog steeds
leiden tot vreselijke daden. Het is belangrijk om op te komen voor onze
democratische waarden en onze vrijheid te koesteren en te verdedigen. Na
twee jaar kunnen we eindelijk weer samen op 5 mei onze vrijheid in
verbondenheid vieren. Voorafgaand aan deze viering herdenken we op 4
mei allen die stierven voor onze vrijheid, hier en in den vreemde. We staan
stil bij alle slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog en allen
die nadien zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Onze
gedachten gaan hierbij natuurlijk ook uit naar de slachtoffers uit Oekraïne.
De algemene Dodenherdenking in de gemeente Eersel zal op 4 mei 2022
plaatsvinden in Steensel. De herdenking begint om 19.00 uur in de
Luciakerk. Lezingen en gedichten worden afgewisseld met prachtige
muziek door leden van fanfare Kempengroen. Ook dansvereniging Sidanza
zal een mooie bijdrage leveren aan de viering. Om 19.45 uur gaan we onder
leiding van het Sint-Luciagilde in stille tocht naar de absouteplaats op het
kerkhof waar we om 20.00 uur twee minuten stilte in acht zullen nemen.
Hier zal tevens het Wilhelmus klinken en volgt de toespraak van
burgemeester Wim Wouters. In defilé lopen we daarna naar het
oorlogsmonument gelegen aan de toegangspoort van de Luciatoren waar
bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen worden
aangestoken.
We nodigen u van harte uit om de herdenkingsdienst in de Luciakerk en de
herdenking bij de Luciatoren bij te wonen. Na afloop nodigen wij u uit voor
een kopje koffie of thee in Gemeenschapshuis De Höllekes. Voor kinderen
zal er ranja geschonken worden.
We hopen u te mogen begroeten op woensdag 4 mei 2022 in Steensel.
Stichting 4 - 5 mei herdenking Gemeente Eersel
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Vieringen in de St. Luciakerk
Hieronder ziet u een overzicht van de H.Missen en Woord- en
Communievieringen in onze Luciakerk. Wij hopen dat deze kunnen
doorgaan. Kijk ook in de Hint of op de website www.parochieeersel.nl. De
vieringen beginnen steeds om 10.00 uur.
Zondag 8 mei
Donderdag 26 mei
Zondag 5 juni
Zondag 12 juni
Zondag 19 juni

Woord- en Communieviering
Hemelvaartsdag Woord- en Communieviering
Hoogfeest van Pinksteren Eucharistieviering
Woord- en Communieviering
Eucharistieviering

U kunt ook nog steeds misintenties opgeven. Doe daartoe 10,- euro in een
envelop met de gegevens voor wie de misintentie bedoeld is en met de
datum, in de brievenbus van de kerk. Indien de intentie drie weken van te
voren wordt aangeleverd, kan hij geplaatst worden in de Hint. Hij wordt in
ieder geval afgelezen.

Goede doelenweek 2022
Van 4 tot 9 april jl. hielden we in de
gemeente Eersel voor de vierde keer de
Goede
Doelenweek.
De
Goede
Doelenweek is jaarlijks een groot
succes. Ook dit jaar weer. Het is nog
niet bekend hoeveel we in de gemeente
hebben opgehaald. Het resultaat in
Steensel is wel bekend. We hebben dit
jaar ruim €600,- meer opgehaald als
vorig jaar en komen daarmee dit jaar
boven de €10.000,-, alleen al in
Steensel. Een bijzonder mooi resultaat.
Nogmaals iedereen bedankt die heeft
bijgedragen aan dit bijzonder mooie
resultaat.
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Let op: hier broeden kieviten!
Het is al weer een paar jaar geleden dat ik in de Pierenbode met succes
een oproep deed voor vrijwilligers om mee te helpen met het beschermen
van de akker- en weidevogels in de omgeving van Steensel. Maar nu, in
2022, is de bescherming nog steeds erg nodig, want elk jaar loopt het
aantal legsels terug. Met medewerking van de boeren en de loonwerkers
lukt het ons om bijna alle nesten te beschermen totdat de jonge kuikens
uit het ei komen.
De akker- en weidevogels in ons gebied zijn vooral kieviten maar ook
enkele koppels scholeksters en wulpen. Nu ik dit stukje schrijf zitten we
midden in het broedseizoen van vooral de kieviten. Na een broedtijd van
ca. 4 weken komen de kuikentjes in april of mei uit het ei gekropen en
moeten ze zelf, onder toezicht van de oudervogels, hun kostje bij elkaar
scharrelen. Soms is dat onder extreme weersomstandigheden: hoosbuien
en vriesnachten maar ook droge en hete periodes. Het valt voor de
oudervogels niet mee om onder deze omstandigheden jongen groot te
brengen. Er zijn nog verschillende andere redenen die het voor de kuikens
moeilijk maken om groot te worden zoals: verdroging van de bodem door
de lage grondwaterstand, de achteruitgang van het insektenbestand en
weinig schuilgelegenheid op de grote landbouwpercelen. Door te weinig
schuilgelegenheid is het risico op predatie (opgegeten worden) door andere
dieren veel groter.
Nog een reden voor de achteruitgang is de mens.
Een broedende vogel of een vogel met jongen is vooral gebaat
bij rust.
Wandelaars die in het broedseizoen soms land- of tuinbouwbouwpercelen
oversteken, verstoren onbewust de rust van de vogels, en als dat vaak
gebeurt kunnen vogels ervoor kiezen om hun eieren of jongen in de steek
te laten waarna predatoren vrij spel hebben. Hierbij doe ik een oproep
om tot half juni de percelen met vogels te vermijden en op de
openbare paden te blijven.
Voor meer informatie: Henk Lepelaars, tel. 0497-512995 of
h.lepelaars@telfort.nl
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Het mooiste plaatje van Steensel
Het mooiste plaatje van Steensel daagt alle Steenselse inwoners uit om
maandelijks een leuke uitdagende foto-opdracht uit te voeren. Maak jij
het mooiste plaatje van Steensel? Kennis of ervaring is niet noodzakelijk.
Je kan meedoen in de categorie “jeugd (t/m 16 jaar)” of categorie
“volwassenen”. Elke maand zal per categorie een winnende foto worden
gekozen.
De prijswinnaars voor de maand februari zijn bekend !!
Volwassenen:
Jeanne van de Ven

Jeugd:
Vera Habraken

Benieuwd naar de foto’s:
Alle ingezonden foto’s zijn te zien op onze facebookpagina. Maar de winnende
foto’s hangen vanaf nu aan de muur in de Höllekes.
Opdracht mei
Nieuwe maand, dus weer tijd voor een nieuwe opdracht. Tenminste, als je
graag een uitdaging wilt! Deze maand mag je kiezen voor een vrije opdracht
óf een opdracht met het thema ‘zonsondergang’. Stuur je foto (max. 2) naar
hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com en geef aan in welke categorie je
meedoet (categorie jeugd (t/m 16 jaar) of volwassenen). Zorg dat de foto
scherp is en uiterlijk 31 maart 2022 is ingediend.
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Fotowedstrijd Pierenbode
Jouw foto op de Pierenbode in 2023? 1x per maand valt jouw foto op de mat
bij iedereen in Steensel. Lijkt je dat wat, doe dan mee met deze wedstrijd.
Waar moet je foto aan voldoen:
 In de foto moet Steensel herkenbaar zijn;
 De foto moet staand genomen zijn;
 Beeldkwaliteit vanaf 2,5 mb (een buitenfoto gemaakt met een
fotocamera is meestal goed qua grootte).
Stuur je foto, voor 1 september naar hetmooisteplaatjevansteensel@outlook.com
en vermeld hierbij dat het om een foto voor de Pierenbode gaat.
Fotowandeling 20 mei

Gezellig met elkaar foto's maken en van elkaar leren, door elkaar tips en
tricks te geven. Lopen jullie ook mee? We verzamelen om 19:00 uur op het
kerkplein. We zijn natuurlijk afhankelijk van het weer. Mocht de wandeling
niet doorgaan, dan plaatsen we tijdig op onze socials.
Foto expositie 20 t/m 26 juni
Door corona is de foto expositie van afgelopen jaar niet doorgegaan. We moeten
nog steeds het mooiste plaatje van Steensel 2021 uitkiezen. In de periode 20
t/m 26 juni zal er in de Höllekes een foto expositie plaatsvinden. Welke foto
uiteindelijk gaat winnen is aan jullie. Voor meer informatie houd onze socials in
de gaten en de eerst volgende Pierenbode.
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